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støbning
7580 2060 - 2948 8560

med 40 års erfaring

2061 5480 · 7573 5019
KAELU@KARLERIKLUND.DK
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Isolering er en tillidssag
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HÅNDVÆRKERGUIDEN
-Find din lokale håndværker her

Rotter, mus, muldvarper,
myrer osv.

Ring for uforpligtende tilbud
NO-PEST

Professionel skadedyrsvirksomhed

Tlf. 27987698 - 7100 Vejle

NO-PEST Skadedyrssikring

Christoffersen  Arkitekter MAA  ApS

Vi renoverer dit hus 

  • vi gør det tidssvarende

  • få en helhedsløsning  
     inden du bygger

eller lad os tegne dit nye hus

Telefon 7583 0912 www.christoffersenarkitekter.dk

FLISE- & MURERARBEJDE
UDFØRES
Min ERFARING

din GARANTI

ml@mlmurerservice.dkMogens Larsen
20 32 90 95 Følg mig på facebook

Din foretrukne entreprenør og aut. kloakmester
i Vejle og omegn?

Høj kvalitet og god service!

• Jord & Beton • Belgning • Kloakarbejde
Nordlandsvej 2
7100 Vejle
Tlf. 40 96 67 58
www.iogk.dk
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Løsningen er både 
billig, attraktiv og 
med til at sikre go-
de integrations- og 
inklusionsvilkår, 
mener selskabet 
bag ideen.

BOLIGBYGGERI - Kommuner 
over hele landet har i øje-
blikket store udfordringer 
med at skaffe permanente 
boliger til flygtninge og til 
priser, som flygtningene har 
råd til at betale. Løsningen 
er ifølge selskabet Container 
Living at tilbyde arkitektteg-
nede og fleksible boliger 
indrettet i containere.

Prisen for boligerne ligger 
inden for de økonomiske 
rammer, som kommunerne 
er bundet af. Det er opnået 
ved at tænke ud af - og ikke 
mindst ind i - boksen og 
samtidig foretage en arealre-
duktion i forhold til almene 
og andre eksisterende boli-
ger. Da konceptet er modu-

lært, kan boligerne opføres 
hurtigt, ligesom de er meget 
fleksible og kan indrettes til 
flygtningenes behov.

Nemme at flytte
- Container Living er me-

get fokuseret på, hvad boli-
gerne kan bruges til, hvis 
behovet for flygtningeboli-
ger aftager, efter boligerne 
er opført. En løsning kunne 
være at bygge boliger på ek-
sempelvis 30 kvadratmeter 
cenntralt i de større byer, 
hvilket også underbygger in-
tegrationsformålet, fortæl-
ler Brian Gade, administre-
rende direktør i Container 
Living.

Ved et aftagende behov 
kan de så anvendes til ung-
domsboliger eller studiebo-
liger - som der i øjeblikket 
mangler 15.000 af - eller 
sammenlægges til større bo-
liger. 

- Modulerne kan også flyt-
tes eller eksporteres. Den 
går jo ikke rigtigt med mur-
sten og betonelementer, 
mener Brian Gade.

Boligtypen er særlig inte-
ressant, da en ny bekendtgø-
relse giver kommunerne 
mulighed for fuld støtte til 
den kommunale grundkapi-
tal ved opførelse af almene 
boliger forbeholdt flygtnin-
ge. 

Blot skal kommunalbesty-
relsen indsende en ansøg-
ning til Udlændinge-, Inte-
grations- og Boligministeriet 
via www.uibm.dk senest 
den 15. juni.

Gode rammer
Brian Gade fremhæver, at 

boligerne er funktionelle og 
trivselsfremmende sam-
menlignet med blandt andet 
at indrette nedlagte fabrik-
ker og erhvervslejemål, som 
kommunerne er tyet til flere 
steder i landet. Han under-
streger, at Container Livings 
boliger opfylder de krav, 
som er fastsat af Socialmini-
steriet og gælder ifølge Inte-
grationsloven, Byggeloven 
BR15, Planloven, Boligstøt-
teloven og Lejeloven.

Det ligger folkene bag 

Container Living meget på 
sinde at skabe gode rammer 
for integration. Hvis de kom-
munale interessenter er 
fremsynede nok - og gen-
nemføres Container Livings 
koncept til fulde - vil det om-
kringliggende samfund til-
trækkes af aktiviteter, de-
sign og kultur, forudser idé-
folkene. De har ladet sig in-
spirere af de mange “up-
coming” bydele - i såvel 
Danmark som udlandet - 
hvor små restauranter, mu-
sik og andre kulturarrange-
menter i rustikke miljøer er 
med til at samle mennesker 
på tværs af kulturer.

Idéfolkene har også for-
slag til, hvordan der kan 
etableres lokal undervis-
ning, arrangeres sport og 
aktiviteter for alle indbygge-
re i området, oprettes en 
mini-basar osv. - alt sammen 
for at aktivere, involvere og i 
sidste ende integrere de nye 
borgere.

Boliger til flygtninge i hus
Container Living er opstået på initiativ af erhvervsfolkene Brian Gade, der er direktør i selskabet, og Flemming Viskum, som be-
skæftiger sig med strategi- og forretningsudvikling. Begge har erfaring fra blandt andet byggebranchen.


